
วัน/เวลา 07.00-08.00 น. 11.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 19.00-21.00 น.

วันจันทร์ที่ ลงทะเบียน ชี้แจงรายละเอียด กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย การท างานแบบ
1 ก.ค. 62 ภาคกิจกรรม และการท างานเป็นทีม Team Work

แนะน าวิทยากร

วัน/เวลา 06.00-07.00 น. 13.00-17.00 น. 19.00-21.00 น.

วันอังคารที่ กิจกรรม การท างานร่วมกัน สรุปและประเมินผล

2 ก.ค. 62 บริหารกายและจิต โดยกิจกรรม Walk Rally การท างานเป็นทีม

วิทยากร : อ.มานะ มหัคฆพงษ์ และทีมงาน

  การตรงตอ่เวลา  -  ควรพร้อมในห้องฝึกอบรมหรือสถานทีจ่ัดกิจกรรมก่อนอย่างน้อย ๕ นาที เพือ่การเร่ิมกิจกรรมต่อไปได้ตรงเวลา
  การแตง่กาย  -  ชุดล าลอง และชุดพร้อมลุย (ชว่งกิจกรรมน้ีไมม่กีารแตง่กายชดุเครื่องแบบราชการ/ชดุกากี)

    ผู้ประสานงานโครงการ
1) น.ส. ปรียาภรณ์ จันทรโชติ โทร. 02 940 5593 ต่อ 131 มือถือ 08 1399 9921
2) น.ส. ชิสาพัชร์ รวานนท์ โทร. 02 940 5593 ต่อ 151  มือถือ 08 9609 0989

 -  กิจกรรมบริหารกาย เตรียมชุดออกก าลังกาย และรองเท้าผ้าใบ  
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09.00-12.00 น.

การเตรียมความพร้อม

เพือ่การท างานเป็นทีมส าหรับนักบริหารระดับต้น

    หมายเหต ุ:   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.40 น. และ เวลา 14.30-14.40 หรือในเวลาทีเ่หมาะสม

ตารางการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดบัตน้ รุ่นที ่33

ชว่งที ่1 การปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะนักบริหารระดบัตน้
ระหว่างวันที ่ 1 - 2 กรกฏาคม 2562  ณ โรงแรมแกรนด ์จอมเทียน พาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี

08.00-11.00 น.
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ออกเดินทางจาก
สถาบันเกษตราธิการ



วัน/เวลา 09.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 19.00-21.00 น.

วันพุธที่ การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารการเปล่ียนแปลง สรุปบทเรียน
3 ก.ค. 62 (Change Management) (Change Management) (ต่อ) การบริหารการเปล่ียนแปลง

(Change Management)
วันพฤหัสบดีที่ การคิดเชิงระบบและการวางแผนปฏิบัติงาน การคิดเชิงระบบและการวางแผนปฏิบัติงาน การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
4 ก.ค. 62 (Systems Thinking & Action Plan) (Systems Thinking & Action Plan) (Innovative Thinking)

 
วันศุกร์ที่ การน าตนเอง การน าตนเอง สรุปบทเรียน

5 ก.ค. 62 (Self Leading) (Self Leading) (ต่อ) การน าตนเอง 
(Self Leading)

วัน/เวลา 09.00-12.00 น. 13.00-15.00 น.
วันเสาร์ที่ การท างานเป็นทีม สรุปแนวคิด

6 ก.ค. 62 (Teamwork) ก้าวสู่การเป็นผู้มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
 (ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ )

วิทยากร : ผศ.ดร.จตพุร สังขวรรณ และทีมงาน
หมายเหต ุ: พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.40 น. และ เวลา 14.30-14.40 หรือในเวลาทีเ่หมาะสม

การแตง่กาย : ชุดล าลอง และชุดเล่นโยคะ (ในช่วงเช้าทุกวันก่อนการอบรมจะเล่นโยคะประมาณ 30 นาท)ี  
ผู้ทีม่ีเส่ือโยคะขอให้น าติตตัวมาด้วย เนื่องจากทางสถาบันฯ มีเส่ือโยคะไม่เพียงพอส าหรับทุกท่าน

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดบัตน้ รุ่นที ่33
ชว่งที ่1 การปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะนักบริหารระดบัตน้ (ตอ่) (อภิปรายและฝึกปฏิบัต)ิ

ระหว่างวันที ่ 3 - 6 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมแกรนด ์จอมเทียน พาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี
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15.00-18.00 น.
เดินทางกลับ

สถาบันเกษตราธิการ



วัน/เวลา 08.00 -
09.00 น. 09.00-10.30 น. 10.30-12.00 น. 12.00 -

13.00 น.

วันจันทร์ที่ ลงทะเบียน พิธเีปิดและบรรยายพิเศษ ระบบเกษตรพันธสัญญา :
8 ก.ค. 62 และชี้แจง บทบาทหน้าทีนั่กบริหารการพัฒนา สาระส าคัญและแนวทางปฏิบัติ

ก าหนดการ การเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น  (วทิยากรผู้ทรงคุณวฒิุภาครัฐ)
(ผู้บริหารกระทรวงฯ)

วัน/เวลา 13.00-15.00 น. 15.00-17.00 น.
วันอังคารที่ การพัฒนาภาวะผู้น ายุคใหม่ การบริหารความหลากหลาย 
9 ก.ค. 62  (วทิยากรผู้ทรงคุณวฒิุภาคเอกชน)  (วทิยากรผู้ทรงคุณวฒิุภาคเอกชน)

วันพุธที่ การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
10 ก.ค. 62  (วทิยากรผู้ทรงคุณวฒิุภาคเอกชน) และมีกลยุทธ์

 (วทิยากรผู้ทรงคุณวฒิุภาคเอกชน)
วันพฤหสับดีที่ การเสริมสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ
11 ก.ค. 62 ส าหรับนักบริหาร (บรรยายและฝึกปฏิบัต)ิ

 (วทิยากรผู้ทรงคุณวฒิุภาคเอกชนและผู้ช่วย)  (วทิยากรผู้ทรงคุณวฒิุภาคเอกชนและผู้ช่วย)
วัน/เวลา
วันศุกร์ท่ี

12 ก.ค. 62

วันจันทร์ที่
15 ก.ค. 62

หมายเหต ุ: พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ช่วงเช้า เวลา 10.30-10.40 น. และ เวลา 14.30-14.40 หรือในเวลาที่เหมาะสม
การแต่งกาย : ในวันพิธีเปดิ ซ่ึงตรงกับวันจันทร์ ขอใหแ้ตง่กายดว้ยชดุเครื่องแบบราชการ (ชดุกากี)

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณร์ะดบัตน้ รุ่นที ่33

ชว่งที ่2 การฝึกอบรมภาควิชาการและฝึกปฎบิตั ิระหว่างวันที ่8 - 15 กรกฏาคม 2562

ณ สถาบนัเกษตราธกิาร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลาง บางเขน เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร

13.00-16.00 น.

 

การวางแผนกลยุทธส์ าหรับนักบริหารระดับต้น

09.00-12.00 น. 
 จิตอาสา

(วทิยากรผู้ทรงคุณวฒิุภาคเอกชน)

09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.

เทคนิคการพูดในทีชุ่มชนและการน าเสนอ
(บรรยายและฝึกปฏิบัต)ิ

 (วทิยากรภาครัฐ)

ระเบียบงานพัสดุทีนั่กบริหารระดับต้นควรรู้
 (วทิยากรผู้ทรงคุณวฒิุภาครัฐ)

นวัตกรรมและระบบสารสนเทศทางการเกษตร 
 (วทิยากรผู้ทรงคุณวฒิุภาคเอกชน)

 (วทิยากรภาคเอกชน) มอบประกาศนียบัตร/พิธปีิดการฝึกอบรม

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (บรรยายและฝึกปฏิบัต)ิ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (ต่อ) (บรรยายและฝึกปฏิบัต)ิ
 (วทิยากรภาคเอกชนและผู้ช่วย) (วทิยากรภาคเอกชนและผู้ช่วย)

จริยธรรมในการท างานและการบริหารคน ประเมินผล


